
Parlem dels mitjans de comunicació! 

1. Tria un programa de la llista o un altre que t’agradi.  Mira o escolta un capítol 

atentament.  

2. Prepara un esquema escrit de l’exposició oral que faràs a classe i entrega’l a la 

professora. 

 

- Introducció: per què he escollit aquest programa? 

- Desenvolupament:       de què tracta? 

 quan l’emeten? 

 m’ha agradat o no? Per què? 

 quines 5 paraules noves he après? 

 

- Conclusió: he entès bé el que deien? 

 

3. Exposició oral a classe (has de parlar 2 minuts) 

 

TELEVISIÓ 

SOCIETAT Tot un món: http://www.ccma.cat/tv3/tot-un-mon/ 

 

Mostra experiències de diferents persones d’arreu del món que viuen a Catalunya. 

El foraster: http://www.ccma.cat/tv3/el-foraster/ 

El presentador visita un poble de Catalunya i conviu amb els habitants durant dos 

dies. 

El convidat:  http://www.ccma.cat/tv3/el-convidat/

El presentador  conviu dos dies amb un personatge conegut. 

DOCUMEN

TALS 

Sense ficció: http://blogs.ccma.cat/senseficcio.php 

Emissió dels millors documentals que es fan arreu del món. 

 

Trenta minuts: http://www.tv3.cat/30minuts 

Reportatges sobre temes diversos sobre temes d’actualitat. 

POLÍTICA I 

ECONOMIA 

Polònia: http://www.ccma.cat/tv3/polonia/ 

Paròdia política. 

Valor afegit: http://www.ccma.cat/tv3/valor-afegit/ 

El programa socioeconòmic més veterà de l’Estat espanyol. Tracta temes econòmics 

d’una manera clara i divulgativa. 
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CIÈNCIA Què qui com: http://www.ccma.cat/tv3/quequicom/ 

Tracta de temes de ciència i tecnologia d’una manera clara i divulgativa. 

 

MÚSICA Òpera amb texans:  

http://www.ccma.cat/tv3/opera-en-texans/ 

Programa que pretén acostar l’òpera a un públic no especialitzat. 

HISTÒRIA Els llocs dels fets: 

http://www.ccma.cat/tv3/el-lloc-dels-fets/ 

Es basa en la descoberta d’esdeveniments històrics que van passar a llocs concrets 

d’arreu del país. 

CUINA Karakia: http://www.ccma.cat/tv3/karakia/ 

Programa sobre cuines del món. 

ESPORTS Crackòvia: http://www.ccma.cat/tv3/crackovia/ 

Paròdia esportiva. 

ANIMALS Veterinaris: http://www.ccma.cat/tv3/veterinaris/ 

Tal com el nom indica, mostra històries d’animals. 

 

 

RÀDIO 

 

AL MATÍ PER 

DESPERTAR-

SE DE BON 

HUMOR 

El matí i la mare que el va parir (podcasts): 

https://www.radioflaixbac.cat/podcasts/ 

 

El fricandó matiner: 

http://www.rac105.cat/programa/fricando-matiner 

AL MIGDIA: 

TEMES DE LA 

VIDA 

QUOTIDIANA 

Tot és possible: http://www.rac1.cat/programes/tot-es-possible 

Programa que tracta temes de la vida quotidiana i d’interès general. 

La competència: http://www.rac1.cat/programes/la-competencia 

Programa d’humor sobre l’actualitat. 

AL VESPRE: 

MÚSICA 

El cabaret elèctric: http://www.ccma.cat/catradio/Cabaret-electric/fitxa-

programa/941/ 

Música i cultura 

DeliCatessen http://www.ccma.cat/catradio/delicatessen/ 

Una hora de música de tot tipus de gènere i estil, escollida per Albert Puig. 
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